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Charon Sport
HTS LO1, LO2

PRINCÍP

Smer vstupu aj výstupu

Nízky turniket vhodný pre
automatickú prístupovú kontrolu
s možnosťou vstavať čítačku kariet.
Pre svoju jednoduchosť je vhodný
najmä ako vstup do športových
areálov s pokladňou.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Nerezová oceľ:
• matný povrch
Iné prevedenie na požiadanie.

Oceľový rám s:
• pasívnou zábranou

FUNKCIA
Smer vstupu
• voľný
• zablokovaný
• riadený elektricky
o systémom prístupovej
kontroly
o manuálne
Smer výstupu
•
•
•

POPIS
Nerezový otočný kríž rovný
štvorramenný 90°:
•
o

tri úrovne tyčových zábran
štyri úrovne tyčových zábran

voľný
zablokovaný
riadený elektricky
o systémom prístupovej
kontroly
o manuálne

Priechodné strany

Servo pohon pozvoľna otáča krížom
do nasledujúcej pokojovej polohy.
Rýchlosť otáčania je prispôsobená
individuálnym potrebám
prechádzajúceho.
Ak nie je uskutočnený priechod,
uvoľnenie je zrušené po nastavenom
čase.
Pri výpadku napájania
•

smer vchodu je priechodný

•

smer vchodu je blokovaný

•

východ je voľný

•

východ je blokovaný

ELEKTRICKÁ VÝBAVA
Pohon turniketu vrátane riadiacej
jednotky je inštalovaný vo vnútri.
Napájanie: 230VAC / 50Hz
Príkon: 75VA

• dovnútra sprava
• dovnútra zľava
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Čítacie zariadenie
Kompatibilné so štandardnými
systémami prístupovej kontroly
o sériové rozhranie
Špeciálne rozhranie pre komunikáciu
so zabudovaným riadiacim
automatom a spojenie s užívateľským
riadiacim systémom je možné
dohodnúť na požiadanie.

BOKORYS singl
Variant s tromi úrovňami zábran.

Variant so štyrmi úrovňami zábran.

VOLITEĽNÉ DOPLNKY
o

o
o
o
o
o
o

ručné uvoľnenie priechodu
pri výpadku napájania
v prípade, že turniket je
nastavený na blokovanie
doplnky alebo inštalácia
kartovej čítačky a pod.
signálne zariadenie
generátor náhodného čísla
riadiaci panel alebo diaľkové
ovládanie
záložný zdroj
násobná inštalácia

PôDORYS

MONTÁŽ
•

na hotovú podlahu (FFL)

Nárys upevnenia na požiadanie

BOKORYS double

Vysvetlivky:
o voliteľný doplnok (za
príplatok)
• alternatíva (v cene)

Dvojitý variant s tromi úrovňami
zábran.

Dvojitý variant so štyrmi úrovňami
zábran.

Priechodnosť:
•
•

25 osôb/min. jednoduchý
50 osôb/min. dvojitý

Upozornenie:
Alternatívnu funkciu alebo diely je
nutné špecifikovať už pri objednávke.

APROKS Slovakia, s.r.o., Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava
Prevádzka: Trhová 975, 841 02 Bratislava
Korešpondenčná adresa: P. O. Box 109, 840 02 Bratislava
e-mail: aproks@aproks.sk

Tel.: 02/2086 2321
Fax: 02/2086 2322
www.aproks.sk

